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  ))كؤأكؤأ((ينار ينار مسمس
تی  ررۆژهه سهوان له  ری ئه وه آاریگه ،راست تی ناوه و رۆژهه  آانی جیھان گۆرانكاریه
  . ) ی ئیران پارچه (آوردستان

 و تو سكه  آارتكردنی دهرگرت؟ ك وه ه آهل م هه توانت له تی آوردستان چون ده ئاخۆ رۆژهه
  ن؟ نده ت چه آانی باشوری آوردستان له رۆژهه زموونه ئه

ر  ك وه نگاری وآه ره ی به نده ئاماده تی آوردستان چه كی رۆژهه و خه آان سیاسیه ئاخۆ هزه
  ن؟ نه انكاریاڕو گۆ گرتن له
تر مای آوردو  وه به زۆر پرسیاری م دانه تانه و وه و بابه ر ئه  سه ستی روشنایی خستنه به به مه

   .وه و سمینار و مزگرددا ی آۆڕوآۆبونه ك له شیوهیچاالآنجیره  داته زه ست ئه ئامان ده
 :شدارن وه به ی خواره سانه  آه ركخراووم دا ئه مجاره  زگردی ئهله م

   )ه کۆمه (آوردستانی ئرانتكیشانی  حمه   زه شۆرشگی ی ه  ری آۆمه نونه ● 
  رشگانی آوردستانتی شۆ آیه ری یه نونه ● 
  ) پژاك (ری پارتی ژیانی ئازادی آوردستان نونه ● 
هابه  روه  وههزادهیوب یوبی ئه آاك سدیقی بابایی و آاك ئه : سیاسیتی سایه  آه ند چه● 

 وانی آورد ند رۆژنامه هچ شداری به
دا    م سمیناره آه بیار بوو له ی ئامان ستانی ئران آۆمیتهحیزبی دیموآراتی آورد:  وه روونكردنه

 شداری م جاره ناتوانت به  ئهتی كی تایبهند هۆ ر چه به  لهیاندین آه پی ڕاگه تشدارب به
  .  بكاتآه سمیناره

 له تیاندین آه ناتوان  راگهیپ( ه آۆمه (نیستی ئران آۆمۆحیزبی ركخراوی آوردستانی 
  . كات بیشدار دا به آه سمیناره

  . ن آه ندتر ده مه ه و آه ده هڕتان آۆ وه موان جگای خۆشحایمانه و به ڕاگوڕینه شداری هه به
 ) مكا (مای آوردوئامان له شاری آۆنی ئامانیا

   ٢٠٠٥ ،٤ ،٢ - مه شه :رۆژو آات
  ١٤ ،٣٠ :اتژمرآ
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